
�बब�यां�या गावात!  
�नक�त सुव
 यांची पर���त सूय�वंशी यांनी घेतलेल� मुलाखत 

 

मुंबईचा 	बब
या 
पाठ�मागे मुंबईचा झगमगाट जणू संजय गांधी रा���य उ�याना�या या अन भ"ष$त स&ाटा�या 'वागताला स*ज झाला आहे.   

�नक�त सुव
, एक मंुबईकर त�ण. वाई�डलाईफ इं�ट��युट ऑफ इं�डया या सं�थेत पद यु!तर "श$ण घेत 

असतांना आप�या अ(यास)माचा एक भाग -हणून 1नक2तने नुकतेच संजय गांधी रा67�य उ9यानातील 

:बब�यांवर एक संशोधन केले. आप�या <व<वध वै"श6�यांमुळे हे संशोधन ?सार मा@यमांम@ये बरेच गाजले. हा 

?क�प वन<वभाग, महारा67 शासन यांAया सहकायाBने पार पडला. या ?क�पाच ेअ(यास$ेC जवळपास १४० वगB 

Dकमी इतके होते Eयात आरे कॉलोनीसह उ9यान आGण !याAया आजूबाजूAया पHरसराचा समावेश होता. या 

$ेCात एकूण ३५ :बबटे आढळून आले.  

चला तर जाणून घेऊयात 1नक2त सुवK यांAयाकडून या ?क�पावर काम करतांना !यांना आलेले अनभुव, 

माणसांनी भरले�या मुंबईतील :बब�यांची जीवनपLती आGण आणखीह� बरेच काह�.  

�नक�त सवा
त प�हला ��न, ��येक �बब�या हा वेगळा कसा ओळखता येतो? 

?!येक :बब�याAया पाठOवर�ल PठपQयांची रचना वेगवेगळी आGण एकमेवा9<वतीय असते. जसे ?!येक 

माणसाAया बोटांच ेठसे वेगवेगळे असतात. डा या-उज या हातांच ेठसे जसे वेगळे असतात तसेच :बब�यांAया 



डा या-उज या पाठOवर�ल Pठपकेह� वेगळे असतात. आपण दोन कॅमेरे एकमेकांसमोर ठेवतो परंतु ते एकाचवेळी 

सु� होऊ नयेत -हणून !यांAया कोनात थोडा फरक ठेवला जातो. अशा?कारे आप�याला :बब�याAया दोRह� 

बाजूंची छायाTचC े"मळतात. मग ह� छायाTचC ेइतर सवB छायाTचCांशी जुळवून ब1घतल� जातात आGण !यातून 

वेगवेगळे :बबटे ओळखता येतात. यासाठO <व"श6ट सॉVटवेअरचा वापर केला जातो.  

�बब�यांची ओळख  
माणसा�या बोटां�या ठशां�माणे (�फंगर���ंस) ��येक 

�बब�या�या पाठ�वर�ल �ठप�याचंी रचना एकमेवा$�वतीय 

असते!  

 

�यां�या पाठ��या �ठप�यां�या रचनेव&न ओळखले गेलेले 

तीन वेगवेगळे �बबटे.   
 

 

अथा�त तु!हाला संजय गांधी रा&'(य उ*यानात आ,ण �या.या आजूबाजू.या प0रसरात बरोबर ३५ �बब�यांची 

छाया2च3 े4मळाल(?  

नेमके ३५ च असे नाह� तर !यात १ कमी Dकंवा १ अTधक असा हा आकडा आहे. ह� गणना वैWा1नक 

पLती9वारे केल� गेलेल� आहे जी 1तAया तां:Cक �वXपामुळे येथे समजावून सांगणे थोड ेअवघड आहे. यासाठO 

आ-ह� माकB  कॅZचर HरकॅZचर पLतीचा अवलंब केला. (Spatially Explicit Capture Recapture model). 

समजा, एका त[यात काह� मासे आहेत. आपण या त[यात एक जाळ टाकलं आGण काह� मासे पकडले. 

!यांAयावर <व"श6ट खणु केल� आGण परत त[यात सोडून Pदल�. परत जाळ टाकलं. यावेळी आप�या जा[यात 

काह� खणुा असलेले आGण काह� खणुा नसलेले मासे आले. पुRहा पकडले जा\याAया संभा यतेवXन 

(probability) आपण माशांची एकूण सं]या ठरवतो.  

:बब�यांAया बाबतीत TचRह -हणून आपण !यांAया एकमेवा9<वतीय ठशांAया रचनेचा वापर करतो. कॅमेरा 

7ॅप9वारे "मळाले�या छायाTचCांची तुलना कXन याच पLती9वारे !यांची सं]या ठरवल� जाते. "मळाले�या 

माPहतीच े�पांतर सांि]यक2य �व�पात कXन ती एका क-Zयुटर सॉVटवेअरम@ये भरल� जाते. एकदा आपण सवB 

माPहती !यात भरल� Dक ते सॉVटवेअर !या माPहतीवर ?D)या कXन �वतः गणना आGण माPहतीच े<व`लेषण 



करते. अशा?कारे सवB माPहती !यात टाक�यानंतर आ-हाला ०.५ Aया �टbडडB एररसह (मानक Cटु�) ३५ हा 

आकडा "मळाला (-हणजेच अTधक Dकंवा उणे ०.५). आ-हाला :बब�यांची एकूण ८८ छायाTचC े"मळाल�.   

अ.छा, परंतु हे कॅमेरा 'ॅ7स बसव8यासाठ: यो<य जागेची �नवड कशी केल( जाते?  

यासाठO आ-हाला अ?!य$ ?माणांवर अवलंबून राहावं लागतं जसे :बब�यांची <व6टा, !यांAया पायांच ेठसे, 

�)ेZस इ!याद�. ?क�पाAया सु�वातीला �डसbबर आGण जानेवार� मPहRयात आ-ह� जंगलात फQत हे पुरावे 

शोध\यासठO Dफरत होतो, दररोज एक Dकंवा दोन फॉरे�ट बीट इतकं आ-ह� चालायचो.  

अ?!य$ ?माणांएवढ�च मह!!वाची दसुर� गो6ट -हणजे �था1नक 

लोकांच ेWान. �था1नक मंडळींना :बबटे कोणते र�ते वापरतात, 

कोठे पाणी <पतात हे चांगलं माPहती होतं. या दोRह� गो6ट�ंAया 

मदतीने आ-हाला एकदा :बब�या कोठे केमेcयात येईल ह� 

माPहती "मळाल� Dक आ-ह� अशा जागा 1नवडायचो जेथनू कॅमेरा 

सहसा चोर�ला जाणार नाह�.  

 

 

 

याचा अथ� अशा कामात ?था�नक माणसांची मदत खपूच मोलाची आहे.  

नQक2च, �था1नक लोकांAया मदतीला तर पयाBयाच नाह�. बीट गाdBस आGण वन मजूर हे या ?क�पातील माझ े

साथी होते. आ-ह� सोबत Dफरत असू, सोबत जेवण करत असू आGण अ?!य$ ?माण शोध\याच आमच कामह� 

आ-ह� सोबतच करत असू. यामुळे आमAया संबंधात खपू आपुलक2 1नमाBण झाल�. जेवढे :बब�यांच ेफोटो 

"मळाले !यांची नावे आ-ह� �था1नक लोकांशी चचाB कXनच ठेवल� आहेत. बcयाचदा या :बब�यांना ते “आपले 

:बबटे” -हणून संबोधत.  

�बब�यांना नावे! अरे वाह! काह( उदाहरणे *याल?  

चांदणी : चांदणीचा फोटो िजथे "मळाला !याAया जवळच एका आजीबाfची झोपडी होती. माझं जंगलातलं काम 

संपलं Dक मी 1तAया ओसर�त येऊन बसत असे आGण 1तAयाशी गZपा मारत असे. यावेळी मी 1तला आ-हाला 

"मळालेल� :बब�यांची छायाTचCहे� दाखवत असे. गZपांAया ओघात एकदा ती -हणाल� Dक आPदवासींम@ये अशी 

एक समजूत आहे Dक, “:बबटे चांद\या राCी बाहेर पडतात -हणून आपण चांद\या राCी घराबाहेर पडू नये” 

कॅमेरा +ॅप बसवणे हे �वशेष कौश/याचे काम आहे. कॅमेरा 

+ॅप बसवतांना �याची ज2मनीपासूनची उंची, समोरासमोर�ल 

कॅमे5यांतील कोन, �ाणी वापरात असलेले र7त,े पाणवठे 

इ�याद� अनेक गो:ट�ंचा �वचार करावा लागतो.  



(चांदणी राC -हणजे Eया राCी चांद\यांचा उजेड असतो चgंाचा नाह�/अमाव�या). यावXन !या माद� :बब�याच 

नाव चांदणी ठेवलं.  

भु�या : :बब�यांAया दोRह� बाजूंच ेफोटो यावेत -हणून आ-ह� थोdया फरकाने एकमेकांसमोर दोन कॅमेरे ठेवतो. 

या :बब�याचा फोटो एका कॅमेcयात येत असे आGण एकात नाह�! यामुळे हा झाला – भु!या!  

म?तीखोर : कॅमेcयाशी झाले�या आप�या पPह�याच भेट�त या बे�याने कॅमेरा खाल� पाडला. एकमेकांसामोर�ल 

दोन केमेcयातील एका केमेcयाने चार :बब�यांच ेफोटो घेतले कारण !या राCी तेथनू चार :बबटे गेले होते आGण 

!याAया समोर�ल कॅमेcयाने माC एकच फोटो घेतला. 

!यातील एकुलता एक फोटो दसुcया Pदवशी जवळून 

ब1घतला ते हा मला कळले Dक हा :बब�या !या 

केमेcयाकडचे पाहतो आहे. यानंतर 1नि`चतच हा 

!याAयाजवळ गेला आGण याने तो कॅमेरा खाल� ओढून 

पाडला कारण दसुcया Pदवशी आ-हाला तो ज"मनीवर 

पडलेला आढळून आला. याAया या मा�तीखोर�मुळे 

याच ेनामकरण झाले – म�तीखोर!  

 

 

 

खपूच मजेदार गो&ट( आहेत या! या �कCपातील तुमची काह( आवडती छाया2च3 ेआ,ण �यामागील गो&ट(ह( 

आम.या वाचकांना सांगा. 

अशी काह� छायाTचC ेआहेत !यातील दोनबhल येथे सांगतो.  

�बग डडेी (मंुबईचा �बब�या) : २०१२ म@ये, मी ‘मुंबईकसB फॉर एसजीएनपी’ नावाAया एका ?क�पासाठO 

�वयंसेवक -हणून काम करत होतो. यावेळी माiयाकड ेएका केमेरा 7ॅपची जबाबदार� दे\यात आल� होती जो 

ज"मनीपासून उंच जागेवर लाव\यात आला होता. या कॅमेरा 7ॅपकड ेपाहून मी नेहमी अशी क�पना कर�त असे 

Dक कधीतर� मी असा एक फोटो "मळवीन Eयात :बब�या आGण !याAया पाठOमागे हे ?चडं पसरलेले शहर 

Pदसून येईल. मग माझा �वतःचा ?क�प कर\याची वेळ आल� ते हा मी अशी जागा 1नवडल� जेथे :बब�या येतो 

हे मला माPहत होतं आGण !या Pठकाणी पाठOमागे शहराच ेj`यह� Pदसत होते. ते उRहा[याच ेPदवस होते आGण 

थोdया वण याने !या जागी एक Gखडक2सारखी जागा तयार झाल� होती िजAया दोRह� बाजूला वाळलेले गवत 

 
म�तीखोर 

प�ह/यांदा कॅमेरा पाहताच या �बब�याने �या�याशी खेळ;याचा �य�न 

केला आ<ण तो खाल� ज2मनीवर पडून टाकला. या मा7तीखोर�मुळे याचे 

नाव पडले – म7तीखोर! 



असून मधल� जागा मोकळी होती. !याPठकाणी कॅमेरा लाव�यानंतर जवळपास २-३ Pदवसांनी मला माiया 

�वZनातील ते छायाTचC "मळाले. यावेळी मला जो आनंद झाला तो केवळ अवणBनीय आहे. हा फोटो आता 

“मुंबईचा :बब�या’ -हणून ?"सL झाला आहे.  

<पळदार �नायूंचा हा :बब�या अ!यंत बलवान Pदसत अस�यामुळे याच ेनाव आ-ह� “:बग डॅडी” ठेवले.   

 

 

‘द 	बग डॅडी’ 
ब-याच वषा.पासून /नक1तला हा फोटो 4यायचा होता. अहवाल 5 स6 झा7यानंतर हा फोटो ‘मुंबईचा 8बब9या’ :हणून खूप 5 स6 झाला. 

आप7या मजबूत शर�रामुळे या 8बब9याला ‘8बग डॅडी’ हे नाव  मळाले. 

 

 

 



4भDया : काह� ?ाणी हे कॅमेरा शाय -हणजेच केमेcयाला घाबरणारे असतात. हा !यांAयातलाच एक! जे हा हा 

एका केमेcयाजवळ गेला ते हा !या केमेcयाने याचा फोटो घे\यासाठO Vलेश मारला आGण हा घाबरला. घाबXन 

पळत असतांना दसुcया केमेcयाने याचा फोटो काढला Eयात याच ेतीनह� पाय हवेत तरंगतांना Pदसतात (उडणारा 

:बब�या!). हा "भCा 1नघाला -हणून याच ेनाव ठेवले – "भkया. 

 

 

�भ�या 

हा एक कॅमेरा-शाय (कॅमे-याला घाबरणारा) 8बबटा. एका कॅमे-याने याचा फोटो घेAयासाठ� Bलॅश मारला आCण हा घाबDन पळाला. :हणनू याच ेनाव 

ठेवले –  भEया! 

एक�कड ेअसं !हटलं जात Fक �बब�या हा लाजाळू �ाणी आहे आ,ण तो माणसांना टाळतो आ,ण दसुर(कड ेअसं 

आढळून येत Fक तो 4शकार करायला (कुDयांची) मानवी व?तीत येतो, अस ंका?     

:बब�या माणसांना टाळत नाह� तो माणसांAया j6ट�स येणं टाळतो. बाहेर पडून माणसांAया नजरेस न पडता 

आपल काम ("शकार) कर\याची योlय वेळ कोणती हे !याला बरोबर कळतं. :बबटे मानवाAया सा1न@यात 

द�घBकाळापासून राहत आलेले आहेत आGण माणसांसोबत कसे जागावे हे ते "शकले आहेत. या"शवाय तुमAया 



दसुcया ?`नाच ेउ!तर तसे सोपे आहे तो मानवी व�तीत का येतो तर ‘सोZया आGण भरपूर ?माणात उपलmध 

असले�या’ भnयासाठO.   

या �कCपावर काम करतांना तु!हाला काह( अHव?मरणीय असे अनुभवह( आले असतील तेह( आम.याशी शअेर 

कराल? 

:बबटा पाहायचा असं ठरवून जे हा कधी मी जंगलात गेलो ते हा मला :बब�या कधीच Pदसला नाह�. मला :बबटे 

फQत तीन वेळेस Pदसले परंतु :बब�यांना माC मी अनेकदा Pदसलो हे मी अगद� खाCीने सांगू शकतो. याच 

कारण -हणजे :बब�याचं छालावरण (camouflage) धारण कर\यात पटाईत असणं. एकदा मी माiया 

"मCासोबत कRहेर� लेणीAया वर�ल पठारावXन चालत जात होतो आGण आ-हाला दरूवर एक :बब�या Pदसला. 

दXुन तो एखा9या छो�या पnयाएवढाच Pदसत असेल, पाठOमागे मावळ!या सूयाBच ेसुंदर लालसर आकाश आGण 

!यावर :बब�याची काळसर आकृती, खरंच अ<व�मरणीय होते ते j`य! अगद� आजह� डो[यांसमोर जसेAया 

तसेच उभे राहते.  

आणखी एखाद( आठवण? 

याच ?क�पातील आणखी एक pदय�पशq आठवण आहे. ?!य$ जंगलात काम करतांना मला मदत करणारा 

माझा एक सहकार� वन मजूर हा आधी वन <वभागाAया रोपवाPटकेत काम कर�त अस.े ?क�पाAया काळात तो 

पहाटे ५ वाजता कामावर येई आGण राCी ८ वाजता घर� जाई. मी !याला <वचारले Dक बाबारे तू इतके क6ट का 

घेतो आहेस? तर तो -हणाला, “मला जंगलात जायला खपू आवडते. तुमAयासोबत काम करतांना मला ह� संधी 

"मळाल� याचा मला खपू आनंद आहे नाह�तर मी रोपवाPटकेतच राPहलो असतो.” तो <ववाPहत होता आGण !याला 

दोन मुलेह� होती. !याच ेउ!पRन कसेतर� हातातrडाची गाठ पडले इतकेच होते परंतु तो भ<व6याची Tचतंा न 

करता अगद� मनापासून आGण सवB�व झोकून देऊन काम करत अस.े !याAयाकड ेपाहून मला असे वाटत असे 

Dक लोकांना !यांAया आवडीच ेकाम कX Pद�यास ते अगद� अभूतपूवB असे काम कXन दाखवू शकतात. 

माiयासाठO तो नेहमीच एक ?ेरणा�Cोत ठरेल.  

हे खरंच �ेरणादायी आहे! �नक�त, तु!ह(ह( हे काम अ�यंत आवडीने करताहात, तु!ह( वIयजीव अJयासाकड ेकसे 

वळलात?  

प$ी आGण ?ा\यांची मला लहानपणापासून आवड होती. Tचम\या पाह\यात आGण र�!यावरAया कुkयांशी 

खेळ\यात मी रमत असे. सुsय्ांम@ये ?ाणीसंuहालयात जाणे एक पवBणी असायची िजची मी आतुरतनेे वाट 

पाहत असे. लहानपणी माझी आई, माझ ेइतर नातेवाईक आGण नंतर शाळा-कॉलेजातील माझ े"श$क सवाvनीच 

मला या $ेCात काम कर\यासाठO ?ो!साहन Pदले. मला योlय वेळी योlय मागBदशBक "मळत गेले हे मी माझ े

भाlय समजतो.  



या �कCपा.या �न4म�ताने वन Hवभागासोबतह( त!ुह( काम केले तो अनुभव कसा होता? 

 

हा एक संयुQत ?क�प होता Eयात वन <वभागाचा बरोबर�चा 

सहभाग होता. यात सु�वातीला आ-ह� बcयाच कायBशाळा 

घेत�या Eयात मी बीट गाdBसना लाईन 7ाRझQेट, कॅमेरा 

7े<पगं, कॅमेरा कसा लावावा, सु� कसा करावा, बंद कसा 

करावा इ!याद� बाबींच े?"श$ण Pदले. ?!य$ काम करतांना 

वन <वभागाच ेकमBचार� नेहमीच माiयासोबत असायच.े 

एकावेळी आ-ह� १०-१५ कॅमेरे लावत असू. एका कॅमेरा 7ॅपची 

जबाबदार� एका बीट गाडBकड ेPदल� जात असे. मी सकाळी 

एखा9या बीट गाडBसोबत तर सं@याकाळी दसुcयासोबत कॅमेरे 

लावले�या जागांची पाहणी करत असे जेणेकXन !यांना 

आपण एकटेच काम करत आहोत असे वाटू नये. वन <वभागातील कमBचाcयांसोबत काम करतांना मला खपू 

काह� "शकायला "मळाले. याचबरोबर या ?क�पात मला मोलाची साथ Pदल� ती वन मजूरांनी, वन मजूर -हणजे 

?!य$ uाउंड लेवलवर काम करणार� माणसे. पण खर सांगतो यांAया अनभुवजRय Wानाला तोड नाह�. !यांनी 

मला आप�यातलाच एक मानले आGण !यांना असलेल� सवB माPहती माiयाशी मनापासून शअेर केल�. याबhल 

मी !यांच ेआभार मानले 1ततके थोड ेआहेत. Pदवसभर जंगलात DफXन थकून गे�यानंतर !यांAयासोबत !यांAया 

घरची भाजी-भाकर� खा\यातला आनंद केवळ अवणBनीय असा होता. 
  

तुम.या या अहवालावर वन Hवभाग, �सारमाKयमे आ,ण लोकांची ��तFLया कशी होती?  

?!येकाने या अहवालाच े�वागत केले. या अहवालामुळे वन <वभागाला <वशषे आनंद झाला कारण आता 

भ<व6यातील 1नर�$णांसाठO :बब�यांची सं]या आGण !यांचा आहार याबाबतीतील <व`वसनीय अशी आधारभूत 

माPहती उपलmध झाल�. पूवq ?सारमा@यमांम@ये :बब�यांबhल खुखंार, खतरनाक, नरभ$क असे अ!यंत 

नकारा!मक शmद आGण !यांAया जोडीला मोwयाने गुरगुरणाcया :बब�यांच ेफोटो वापरले जात असे. परंतु हा 

अहवाल ?"सL झा�यानंतर कमीतकमी एक आठवडाभरतर� ?सारमा@यमांमधनू :बब�यांवर अ!यंत चांगले लेख 

आGण संुदर फोटो छापून येत होत.े याबhल खरतर मी ?सारमा@यमांचा आभार� आहे. या ?कारची सकारा!मक 

?"सLी :बब�यांAया संवधBनास अ!यंत लाभदायक आहे.  

हा अहवाल एसजीएनपी.या �बब�यांच ेसंवध�न आ,ण Mयव?थापन अ2धक चांगCया�कारे कर8यास कशा�कारे 

मदत कर(ल असे तु!हाला वाटते?  

एसजीएनपीमधील :बबटे आGण !यांAया भnयांची सं]या यांबhल हा अहवाल पायाभूत अशी माPहती पुरवतो. या 

माPहतीचा भ<व6यातील 1नर�$णे आGण जनसं]येAया तुलनेसाठO खपू उपयोग होऊ शकतो. या ?क�पात मोwया 

?माणावर वन <वभागाAया कमBचाcयांचा सहभाग होता, यात !यांच े?"श$ण झाले आGण !यांनी ?!य$ काम 

 

कॅमेरा +ॅप बसवतांना ?नक@त आ<ण सहकार� 



केले. या गो6ट�ंचा फायदा $मता 1न"मBतीसाठO होतो. आता पुढAया पातळीवर�ल अ(यास करता येईल आGण 

!यातून आप�याला :बब�यांAया उ9यानातील आGण उ9यानाबाहेर�ल हालचाल�ंची माPहती "मळू शकेल.  

भHव&यात कोण�या Hवषयांवर काम कर8याचा तुमचा Hवचार आहे?  

मानव-वRयजीव यांAयातील आंतरD)यांचा अ(यास कर\याचा आGण !यांतील नकारा!मक आंतरD)यांवर उपाय 

शोध\याचा माझा मानस आहे. वRयजीवांना आप�यात सामावून घे\यास आपण "शकले पाPहजे कारण 

!यांAयापHरने तेह� खपू काह� करताहेत. 

या अ�यासातनू असे �दसनू आले 
क उयानात �बब�याच ेजंगलातील भ�य कॉमन लगंरु, बॉनेट मकॅक, �चतळ आ�ण 

सांबर यांचे �माण चांगले आहे. �याचबरोबर �या या आहारातील मोठा भाग असले"या (२४.४६%)* कु$याचंी उयाना या 

प'रघावर*ल घनता १७-१८/चौ.
कमी. इतक- आहे.  

 

 



* �बब�या�या आहारात इतर सवA �जातींपेBा कुCयांच े�माण सवाADधक आढळून आले असले तर�ह� �बब�या�या आहारातील कुCयां�या �माणाबFल 

?निHचतपणे सांगता येत नाह� कारण �व:ठेत सापडले/या भJयां�या अवशेषांव&न आहारातील �यांच ेनेमके �माण सांगता येत नसते. भJयां�या 

आकारात मोठा फरक असेल तेKहा हे काम अDधकच अवघड बनत.े लहान भJयां�या बाबतीत बॉडी सरफेस टू मास रेषो जा7त असतो �यामुळे 

�यां�या न पचणा5या अवयवांचे (केस) �माण जा7त असत.े  

आहारातील �माणाची ट�केवार� ह� सापेB बायॉमासवर आधाNरत आहे.  

 
 

�बब�यां या /व0टे या अ�यासातनू असे आढळून आले 
क सजंय गाधंी उयानातील �बब�यां या आहारात व7य तसेच 

पाळीव अशा दो7ह* �कार या �ा9यांचा समावेश आहे. जर �यां या भ�यांची स:ंया (व7य आ�ण पाळीव दो7ह*) परेुशी 

असेल आ�ण �याचंा अ�धवास सरु;<त असेल तर �बबटे  मुबंईसार:या शहर* भागातह* माणसांसोबत राहू शकतात. या 

अ�यासा या काळात मानवी व>तीत येऊनह* �बब�यांनी माणसांवर ह"ला के"याचे एकह* उदाहरण सापडले नाह*.  

 
वाह�या पा�याखाल� �बब�याची �व�टा धुतानंा �नक�त 

�बब�या�या �व�टेतील न पचलेले भ�यांच ेकेस, नखे इ�याद�ंचा अ#यास क%न �या�या आहाराच े�व(लेषण कर�यात आले. 
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